Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0310191 Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ, která je
doporučena pro učitele 1. stupně ZŠ.

03 1. stupeň ZŠ
0310191

Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ

Doporučeno pro:

učitele 1. stupně ZŠ

Termín konání:

29.dubna 2019 od 13:00

Rozsah:

4 hodiny

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Jitka Grohmannová ,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář je zaměřen na problematiku výuky násobilky, zlomků, obsahů a obvodů na 1.
stupni ZŠ a poskytne účastníkům zásobník různorodých aktivit, které umožní žákům
především praktické pochopení a procvičení daného učiva.
Obsah:
1. úvod semináře - seznámení se s problematikou
2. vhodnost učení prožitkem pro žáky mladšího školního věku - ukázky úkolů z
běžného každodenního života, využití zkušeností žáků a jejich schopnosti odhadu
3. Manipulativní činnosti - názorná manipulace s papírem a s předměty pro rozvoj
představivosti, výroba lapbooku - tematické desky s úkoly a s přehledem daného
učiva
4. Herní a procvičovací aktivity - např. kartičky, zlomkový panák, zlomkový drak,
Sonobova krychle atd. a využití i v jiných hodinách (pč, vv)
Cílem semináře je poskytnout učitelům metodickou podporu a náměty k daným tématům,
především v počáteční etapě výuky, s důrazem na prožitkový charakter učení pro
život.

Akreditace:

MSMT-28926/2017-2-1055

Účastnický poplatek:

700 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0310191 Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "03 1. stupeň ZŠ"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

